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III. AZ 1872-ik ÉVI NOVEMBERI CSILLAG-HULLÁS.
(A bécsi cs. kir.

csillagda jelentése.)

Az 1872-ik évi november utolsó napjaiban, különböző helyen
megfigyelt rendkívül tömeges csillag-hullás alkalmából a bécsi cs. k.
csillagda a következőket kö;:ölte:
Miután a csillaghullás és az üstökösök között a — már régen
gyanított — összefüggést S c h i a p a r e l l i Mailandban bebizonyí
totta, a csillagászok figyelme azon üstökösök felé tordúlt, melyek
nek pályája a Földéhez közel esik; m ert azon időben, midőn ezek
a Föld pályáját metszik, gazdagabb időszaki csillaghullást lehetett
várni, az ismert augusztus 10-iki és november 13-iki meteor-rajokhoz
hasonlókat, melyek az 1862 III, illetőleg 1866 I. üstököshöz ta r
tozóknak mutatkoztak. Az első ilynemü részletes m unkát W e i s z
tanár hajtotta végre, melyet 1868 január 16-án nyújtott át a cs. ak a
démiának. Azon érdekes eredményeké k ö z ö tt, melyekhez W e i s z
számításai alkalmával jutott, különösen feltűnt a Biela-féle üstökös
és a különböző években november végén és deczember elején észre
vett csillaghullások között levő világos összefüggés, mit majdnem
egyidőben K openhágában D ’A r r e s t tanár is észrevett.
Mint ismeretes, a Biela-féle üstökös 1832-ben nagyobb körök
ben is, bizonyos — mint ma már tudjuk felesleges — izgatottságot
idézett elő, azon körülménynél fogva, hogy pályája a földét majd
nem átvágva földünkkel való összeütközésétől lehetett félni. Az üs
tökös 1846-ik évben visszatérve, egy eddig hallatlan tüneménynyel
lepte meg a csillagászokat, ugyanis két égi testté vált szét, melyek
világosan egym ásra hatva, majdnem az eredeti pályán haladtak
egymás mellett. íg y mutatkozott 1852-ben is; azóta az üstökös nem
volt többé látható, bár a számítás szerint 1859-, *865- és 1872-ben
ismét mutatkoznia kellett volna. H a e tüneményből az üstökösnek
szétszórt m eteorokra való szétbomlását akarnánk következtetni,
úgy a pálya azon részein, melyek az égi testhez legközelebb és
mögötte vannak, helyesen lehetett előbbeni alkatrészeinek sűrűbb
halm azatát v á r n i; különösen pedig azon években, melyekben a Föld,
csakham ar az üstökösnek a Föld pályáján való átmenetele után, Nap
körüli útjának ezen táján halad, igen dús csillaghullásra lehettünk
elkészülve. Ezért Bécsben az elmúlt november hónap vége felé, a
mikor a Biela-féle üstökös vagy annak romjai, a Föld előtt mintegy
harmadfél hónappal, az alászálló csomóponton mentek keresztül, a
csillaghullásokat éber szemmel figyelték. Sajnos, hogy itt ilynemü
tünemények megfigyelését a borús idő m egakadályozta; de más
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helyről oly számos jelentés érkezett rendkívül dús csillaghullások
megfigyeléséről, hogy Weisz tanár jóslatának teljes bebizonyítá
sán annál kevésbbé lehet kétkedni, minthogy az égboltozatnak
azon tája, melyből a meteorok jönni látszottak, a számítással majd
nem megegyezik.
Az első tudósítás a csillagtan egy igen buzgó kedvelőjétől
K o n k o l y M i k l ó s úrtól érkezett hozzánk, ki Komárom mel
lett fekvő ó-gyallai magán-observatiumában november 27-ikéről
28-ikára menő éjjel, esti 7 óra 45 percztől 8 óra 19 perczig 294
csillagfutást számlált és az égboltozat rövid ideig tartó borulása után
9 ó. 7 p.-től 9 ó. 54 p.-ig, a mikor ismét beborult, nem kevesebb mint
1796, tehát középszámmal perczenkérit 38 m eteort látott, a hol m eg
jegyzendő, hogy Konkoly úr csak m aga volt a megfigyelő. Az
általa jelzett sugárzó pont (a honnan a meteorok jönni látszanak)
körülbelül 30 fok egyenes emelkedésnek és 55 fok éjszaki elhajlás
nak felel meg. — A második tudósítás a jelenleg H am burgban tar
tózkodó pólai cs. k. tengerészeti csillagda főnökétől, P a 1i s a urtól
jö tt hozzánk, ki szintén november 2 7 ^ n éjjel egy óra alatt mintegy
1000 csillagfutást vett észre, melyeknek sugárzó-pontja a Perseus
nevű csillagkép volt. A harm adik részletes jelentést a krakkói cs. k.
csillagda igazgatójától K a r l i n s k i tanár úrtól kaptuk, kinek
segédje azon este mintegy 10 óra tájban 2 peróz alatt 58 meteort vett
észre, és a ki azután maga az ég déli részén 10 ó. 10 p.-től 11 ó.o p.-ig
majdnem állandóan minden 5 perczben 100, tehát összesen mintegy
1000 csillaghullást számlált, melyek sugárzó-pontjának egyenes emel
kedése 22 fok és elhajlása + 4 3 fok volt. Végül a meteorologiai
központi intézet távirati időjárási-jelentései Ancona, Lesina, Pola,
Lemberg és Stanislauból ugyanaz napi 8 és 10 óra között nagy
csillaghullásról tesznek jelentést. Ily körülmények között más or
szágokból is még bizonyára várhatunk e tüneményre vonatkozó to
vábbi tudósításokat, annál is inkább, miután Herschel az elmúlt
nyáron a londoni csillagászati társulatot az égboltozatnak e tekin
tetbe való szem meltartására felszólította. Végül még megjegyezzük,
hogy Weisz az 1818 I és a Biela-féle üstökösnek további összefüg
gését igen valószínűvé tette, melynél fogva éppen ú g ym in t 1872-ben
a Biela-féle üstökös által okozott, úgy 1878-dik évben az em lített
1818 I. üstökös által okozandó gazdag meteor-hullást lehet várni.
K özli : 5 . JR.

(W iener Zeitung.)
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